PEG sonde plaatsen

Volgens afspraak met uw behandelend arts zal binnenkort een PEG-sonde
bij u worden geplaatst. Voor dit onderzoek wordt u op de afdeling
opgenomen. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep. Wij
adviseren u deze van tevoren door te lezen.
Wat is een PEG-sonde?
De afkorting PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie: een
verbinding met de maag direct door de buikwand heen waardoor voeding kan
worden gegeven.
Doel van het plaatsen van een PEG-sonde
Via de PEG-sonde (langdurig) voeding geven direct in de maag, als het niet
mogelijk is zelf (voldoende) te eten.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.
Voorbereiding
Nuchter
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten uw slokdarm, maag en
twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom mag u vanaf middernacht niet meer eten
of drinken. Indien u sondevoeding gebruikt dient deze ook vanaf middernacht
gestopt te worden. Als u ’s morgens medicijnen gebruikt, vraag dan aan de arts
hoe u dit kan aanpassen. Dit geldt ook voor mensen met diabetes die insuline
spuiten.
Medicijngebruik
Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt vooral
voor bloed verdunnende middelen, zoals Marcoumar en Acenocoumarol. Deze
medicijnen geven namelijk kans op een nabloeding. De arts die het onderzoek
voor u aanvraagt zal u voorschrijven wat bij u van toepassing is.
Ook als u overgevoelig bent voor antibiotica, moet u dit melden aan de arts.
Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van het ziekenhuis, daarna
wordt u ontvangen op de afdeling dagbehandeling. U krijgt daar ter voorbereiding
aan de katheterplaatsing via een infuus antibiotica toegediend. Daarna wordt u op
het afgesproken tijdstip naar afdeling Endoscopie gebracht. De arts/scopist die
het onderzoek uitvoert, wordt geassisteerd door twee verpleegkundigen.
U wordt op de behandelkamer van de afdeling Endoscopie aan de
bewakingsmonitor aangesloten. Dit ter controle van de hartslag, de bloeddruk en
het zuurstofgehalte. U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een infuusnaald
waardoor medicatie wordt gegeven die u helpen om te ontspannen, de
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zogenaamde ‘sedatie’; U krijgt hier verdere informatie over van de arts die de
PEG-plaatsing voor u heeft aangevraagd. De arts brengt een flexibele
gastroscoop door een bijtring in en schuift deze op via de keel en slokdarm naar
de maag. Hier wordt de precieze plek van de PEG-plaatsing bepaald. Vervolgens
wordt de PEG- sonde volgens protocol geplaatst; Middels een kleine incisie in de
buikwand wordt de sonde in de maag geschoven. Aan de binnenkant van de
maag bevindt zich een button die de sonde fixeert.
Na het onderzoek
Na de plaatsing wordt u teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling. In
overleg met de aanvragend arts blijft u daar een nacht of u gaat naar huis. De
scopist zal na afloop van de procedure de nazorgvoorschriften met u doornemen.
U ontvangt hierover een folder en krijgt zo nodig specifieke voorschriften.
De medicamenten die de sedatie hebben veroorzaakt beïnvloeden uw
reactievermogen; laat u door uw begeleider naar huis rijden wanneer u aan het
verkeer deelneemt.
Complicaties
Zoals bij alle invasieve onderzoeken en ingrepen, waaronder ook de PEG
plaatsing kunnen er eventuele complicaties optreden. Deze zal de aanvragend
arts/scopist met u bespreken alvorens de PEG- plaatsing.
Verwijderen en/of vervangen van een PEG-sonde
Meestal kan zonder problemen een nieuwe sonde worden geplaatst. Wel dient
eerst de oude PEG-sonde verwijderd te worden. Deze procedure zal op de
endoscopieafdeling plaatsvinden. Wanneer de PEG-sonde verwijderd wordt, dan
zal de fistel vanzelf dichtgroeien.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie, te bereiken op werkdagen van
9.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur.
T
0187 60 71 38
Bij spoed buiten kantooruren
Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis, met de Spoed Eisende Hulp
(SEH). Buiten kantooruren kan het mogelijk zijn dat u via dit nummer wordt
doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis.
T
0187 60 72 90
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het ziekenhuis:
www.vanweelbethesda.nl.
Afspraak
U wordt verwacht:
datum: ………………...................... dag ............. / ............ / ............
Voor de voorbereiding van het onderzoek om:................................................ uur
waar de scopie zal plaatsvinden om:……………………………………………. uur
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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